MAS Strážnicko, z.s.
vyhlašuje Výzvu č. 6 PRV
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem
Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č.6 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Strážnicko je i Váš kraj
Termín vyhlášení výzvy: 17.2.2020
Termín příjmu žádostí: od 17.2.2020 do 18.3.2020 do 17 hod. - podání Žádosti o
dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 30.04.2020
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Strážnicko, z.s.,
nám.Svobody 501, 696 62 Strážnice
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS
v termínech uvedených jako úřední dny Po, St, Pá, vždy po telefonické domluvě a upřesnění
času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Seminář a konzultace pro žadatele:
Žadatelé mohou využít individuální konzultace po telefonické dohodě s pracovníky MAS.
Kontaktní údaje:
Mgr. Vít Hrdoušek, manažer - hrdousek.v@straznicko.cz
Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 2 052 524,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, a 3.
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 6. výzvu

F1

Udržitelné hospodaření
v krajině

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

167 971,- Kč

F2

Podpora zemědělských a
potravinářských výrobků
na Strážnicku

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

930 747,- Kč

F3

Podnikatelé pro rozvoj
Strážnicka

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

953 806,- Kč

Podrobný obsah jednotlivých fiche je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových
stránkách www.straznicko-mas.cz
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Rada spolku stanovuje pořadí projektů za každou fiche zvlášť a hraniční projekt podpořen po
navýšení alokace pro danou fiche, kde je hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním
nevybraným projektem v dané fiche a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. V
případě, že nebude alokace pro určitou fiche dočerpána, bude zbývající alokace převedena
do fiche s největším převisem projektů v dané fiche.
Alokace na danou fiche bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je
prvním nevybraným projektem v dané fiche a zároveň splňuje minimální stanovenou výši
bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech PRV MAS
Strážnicko, odpovídající Implementační části 4.4. SCLLD.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněna žádost naplňující více horizontálních
témat (dopad na mladé lidi do 30 let, na ženy a na sociální inkluzi) v rámci monitorovacích
indikátorů dle kapitoly 4.4.2 SCLLD.
Přílohy:
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
všechny povinné přílohy žádosti o dotaci jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 20142020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Povinné přílohy stanovené MAS:
• Soulad s cíli rozvoje obce a ÚPD pro formální hodnocení
• Dokumenty dokládající bodová hodnocení projektu
Na webových stránkách MAS: www.straznicko-mas.cz jsou zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k výzvě:
• Strategie SCLLD
• Aktuální znění vyhlášených fichí
• Doklad o souladu se SCLLD „MAS Strážnicko" – vzor
• Soulad s cíli rozvoje obce a ÚPD – vzor
a dále odkazy na postupy, metodiky a příručky pro žadatele:
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu venkova na období 2014-2020
• Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
• Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře
• Metodika výpočtu finančního zdraví
• Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých či středních podniků
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
• Příručka pro publicitu
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro
operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz.
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